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Bij Were Di
draait het om
jou!
Open Dag

zaterdag 26 januari 2019
09.00 - 13.00 uur

scholengemeenschap voor
vmbo/havo/atheneum/gymnasium + Were Di Drie (natuurlijk leren)

Bij Were Di draait
het om jou!
Hallo, aanstaande brugklasser!
Er breekt een spannende tijd aan ... Over een paar maanden ga jij van groep 8
naar de middelbare school. Je krijgt nieuwe docenten, nieuwe klasgenoten en
nieuwe vakken.
Het is belangrijk dat je een school kiest die bij je past. Het is ook heel
belangrijk dat je je thuis voelt op je nieuwe school. Bij Were Di werken we er
hard aan om ervoor te zorgen dat jij het naar je zin hebt. Hoe we dat doen en
wat je bij ons kunt verwachten? Dat lees je in deze brochure. Meer weten?
Kom dan ook naar onze Open Dag op 26 januari. Succes met je keuze! Enne ...
natuurlijk vinden wij het superleuk als je kiest voor Were Di.

Kijk ook op weredi.nl
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Alle niveaus

Waarom Were Di?

Eigentijds onderwijs
Goede begeleiding
Je hebt een eigen
mentor die je bijstaat
met raad en daad.

We werken met boeken en
met digitaal lesm ateriaal.
Alle leerlingen werken op
de laptop.

Bij Were Di kun je terecht
voor alle niveaus: basis, kader,
gemengd-theoretisch, Havo,
Vwo (= atheneum, gymnasium).

Veel buitenles
activiteiten

Natuurlijk leer je niet
alleen in de klas. Je leert
ook van buitenles
activiteiten.
Een greep uit ons aanbod:
Musical, songfestival,
excursies, vijflanden
ontmoeting,
uit wisselingen etc.

Were Di Academy

Kleinschalig

Were Di is een brede
scholengemeenschap maar
toch kleinschalig.
Leerlingen hebben hun eigen
plaats in een van de
gebouwen. Alle brugklassers
zitten samen in een gebouw.
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Groene omgeving

Keuze

Leerlingen van Vmbo
kunnen kiezen voor regulier
onder wijs (docentg estuurd
onder wijs) of voor Were Di
Drie (leerlinggestuurd
onder wijs).

De campus van Were Di
ligt in een groene
omgeving bij het bos en
het ‘Grote meer’.

Je kunt op dinsdagmiddag,
als er geen lessen zijn,
meedoen aan allerlei
sporten en/of creatieve
of leerzame workshops.

Wil je meer informatie?
Kijk dan op onze website

www.weredi.nl
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Regulier onderwijs of ‘natuurlijk
leren’? Jij mag kiezen!
Bij Were Di valt wat te kiezen. We hebben onderwijs op alle niveaus.
Daarnaast kun je als leerling met een Vmbo-advies nog kiezen tussen
docentgestuurd onderwijs en ‘natuurlijk leren’ (leerlinggestuurd onderwijs).
In het reguliere onderwijs krijg je tijdens lessen algemene vakken en leer je
vaardigheden. Je hebt per vak een vakdocent, er is een vast lesrooster en de
docenten geven aan welk huiswerk je moet maken/leren. De docent stuurt.
Bij Were Di Drie is het onderwijs leerlinggestuurd. Je werkt veel samen met
anderen aan projecten en opdrachten. Je leert de basiskennis en gaat veel zelf
op onderzoek uit. Daarnaast krijg je volop de ruimte om te werken aan het
opdoen van kennis die past bij jouw interesses en talenten. Je wordt in deze
vierjarige opleiding begeleid door coaches maar jij bent aan zet! Jij stuurt.

De keuzemogelijkheden op een rij:
Klas 1 Vmbo basis/kader

pag. 10

Klas 1 Vmbo kader/gemengd-theoretisch

pag. 13

Klas 1 Vmbo gemengd-theoretisch/Havo

pag. 16

Klas 1 Havo/Vwo

pag. 19

Klas 1 Vwo atheneum

pag. 21

Klas 1 Vwo gymnasium

pag. 22

Kies je voor de methode van ‘natuurlijk leren’ ? Dan ga je naar:
Klas 1 Were Di Drie (Vmbo basis, kader, gemengd-theoretisch)
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Jouw Were Di
Magister

Er staat een team achter je!

Wil je weten hoe je rooster er uitziet? Wat je moet leren? En welke cijfers je
hebt gehaald? Alle antwoorden staan in Magister. Jij krijgt een inlogcode
hiervoor en je ouders/verzorgers ook. Je ouders kunnen in Magister ook alle
verstuurde brieven terugvinden.

De docenten werken bij ons in teams. Dat betekent dat de docenten vaak aan
hetzelfde leerjaar les geven, of in dezelfde afdeling. Ze kennen elkaar goed, ze
kunnen gemakkelijk met elkaar overleggen. Dat is teamwork waar je als
leerling alleen maar beter van wordt!

Je eigen gebouw, je eigen plek

Extra ondersteuning? Geen punt

In het rooster zie je in welk lokaal je les hebt. Je krijgt praktisch al je lessen in
je eigen gebouw. Daarnaast is er het Sportgebouw met diverse zalen en een
fitnessruimte waar iedereen lessen Sport en Bewegen krijgt. Naast dat
gebouw liggen de sportvelden voor de buitenlessen. Ieder gebouw heeft een
eigen kantine, receptie en team van conciërges. Je brengt je pauzes door bij je
eigen gebouw.

Bij Were Di krijgen leerlingen extra ondersteuning als ze daaraan behoefte
hebben. Zo kan een team bij specifieke zorgvragen (leerachterstand, ontwikkelstoornissen, dyslexie en andere leerproblematiek) de hulp inroepen van het
Ondersteuningsteam van Were Di. Hierin zitten orthopedagogen, psychologen
en ambulante leerlingbegeleiders.

Mentor
Elke leerling heeft een mentor. Bij hem of haar kun je terecht voor vragen of
een advies. Hij helpt je te plannen en door regelmatig met je te praten weet je
mentor hoe het met je gaat op school.
We snappen dat het belangrijk is dat je je docenten, je mentor en je mede
leerlingen zo snel mogelijk kent. Daarom starten we elk jaar met een
introductieperiode waarin we bijvoorbeeld allerlei educatieve en sportieve
activiteiten doen.
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Jij centraal

Als je een leer- of ontwikkelstoornis hebt, bijvoorbeeld dyslexie of AD(H)D krijg
je een Pluspas. Met die pas heb je recht op extra mogelijkheden (faciliteiten)
die je helpen om de school op jouw niveau te doorlopen. De docenten zorgen
ervoor dat jij die faciliteiten krijgt.

Ouderavonden
Aan het begin van ieder schooljaar wordt een algemene ouderavond gehouden
waarbij je ouders/verzorgers kunnen kennismaken met je mentor. We houden
na elk rapport een spreekuur maar je ouders kunnen altijd een afspraak
maken met je mentor en/of vakdocenten buiten de ouderavonden om.
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leerlingen van Vmbo basis/kader aan het woord

Vmbo
Vmbo basis/kader
(Voor leerlingen met advies Vmbo basis of Vmbo basis/kader)
Vind jij het leuk om praktijk en theorie af te wisselen? Heb je extra ondersteuning nodig en vind je het fijn als je mentor en docenten dichtbij zijn?
Voel jij je goed in een kleine klas met een eigen plek in een vast lokaal en
leerplein? Dan is klas 1 van de opleiding Vmbo basis/kader iets voor jou.
Je komt in een klas met maximaal 16 leerlingen. De begin- en eindtijden zijn
voor klas 1 van basis/kader hetzelfde en er vallen geen lessen uit.
Je wordt uitgedaagd op jouw niveau en je hebt veel tijd met je mentor(en).
De uitleg van de docent is kort en je gaat snel zelfstandig of met een groepje
klasgenoten aan de slag.
Je krijgt een eigen plan-agenda en je krijgt lessen in plannen en organiseren.
Je ontdekt het eerste jaar hoe je het beste kunt leren voor de vakken waarin
je les krijgt: Nederlands, Engels en wiskunde. Ook aan rekenen en begrijpend
lezen besteden we veel aandacht. Tijdens ‘Project’ leer je dingen van verschillende vakken. Je leert samenwerken met klasgenoten. Je maakt presentaties
en je leert hoe je werkt op de laptop. Je krijgt huiswerk maar het maakwerk
doe je op school. Thuis hoef je dus alleen je leerwerk te doen.
Tijdens vakken als Koken, Kunst & Cultuur en Sport en Bewegen ben je
praktisch bezig. Trouwens ook buiten de school leer je heel veel. Dat gebeurt
bijvoorbeeld tijdens excursies en bedrijfsbezoeken. Na leerjaar 1 stroom je
door naar de leerlijn basis klas 2 tot en met 4 of naar de leerlijn kader klas 2
tot en met 4.

Extra rekenen is
een uitdaging
Ik vind Koken het leukste vak omdat je zelf
gerechten mag maken. Extra rekenen vind ik
ook fijn omdat de opdrachten een uitdaging
zijn. Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding vind
ik niet zo leuk maar dat is wel belangrijk want
het gaat over wat je later wilt worden.

Finn

Fijn dat de klassen
klein zijn
Hier zit je maar met ongeveer vijftien kinderen
in de klas. Dat is fijn. De docenten zijn echt
heel aardig en behulpzaam. Het is superfijn
dat je altijd bij je mentor terecht kunt als je
ergens mee zit.

Sanne

Alles werd goed
uitgelegd
Op de eerste schooldag heeft de mentor
alles goed uitgelegd. Klas 1 basis/kader is
heel geschikt voor mij. Het gaat heel goed.
Ik ga opstromen naar kader.

Annette
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leerlingen van kader/gemengd-theoretisch aan het woord

Fijn dat er een
huiswerkuur is
Ik vind het fijn dat er een ‘huiswerkuur’ is.
We maken ons huiswerk op school. Als je het
niet af krijgt, krijg je in het huiswerkuur hulp
om het af te krijgen. Je hoeft thuis dus alleen
je leerwerk te doen.

Tijn

Een superfijne mentor
Ik koos voor Were Di en dat was goed.
Ik ben echt heel blij met mijn mentor. Ze is
altijd gemakkelijk te bereiken, ze luistert
naar me en ik kan alles aan haar vragen
en tegen haar zeggen.

Maud

Maak je geen zorgen
Ik was in het begin bang dat ik alles zou
vergeten…boeken, laptop etc. Ook was ik bang
dat ik te laat zou komen omdat ik de weg nog
niet wist. Dit is gelukkig allemaal niet gebeurd.
Ik was snel aan alles gewend. Maak je vooral
geen zorgen als je naar Were Di komt.

Vmbo
Vmbo kader/gemengd-theoretisch
(Voor leerlingen met advies Vmbo kader of Vmbo kader/gemengdtheoretisch)
Je komt in een klas met ongeveer 25 leerlingen. Je hebt les in verschillende
lokalen of rondom een vast leerplein. We geven je veel duidelijkheid en
houvast. Zo zijn begin- en eindtijden voor iedereen hetzelfde en vallen er
geen lessen uit. Je krijgt lessen in plannen en organiseren. Je hebt veel tijd
met je mentor(en).
Je kunt ook in een kleine klas komen (maximaal 16 leerlingen) met een
	
eigen lokaal. We bekijken in overleg met de basisschool wat jij nodig hebt
om goed te leren en te presteren.
Je leert het eerste jaar ook hoe je het beste kunt leren voor de vakken waarin
je les krijgt. Theorie en praktijk worden afgewisseld. Je wordt uitgedaagd op
jouw niveau. Je krijgt les in Nederlands, Engels, Duits of Frans en wiskunde.
Ook aan rekenen en begrijpend lezen besteden we veel aandacht. Bij vakken
als Koken, Kunst & Cultuur en Sport en Bewegen ben je lekker praktisch bezig.
Tijdens ‘Project’ leer je dingen van verschillende vakken en leer je
samenwerken met klasgenoten. Je maakt presentaties en je leert hoe je
werkt op de laptop.
Je krijgt huiswerk, maar het maakwerk doe je op school. Thuis hoef je dus
alleen je leerwerk te doen. Natuurlijk kun je ook veel buiten de school leren.
Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens excursies en bedrijfsbezoeken.
Na leerjaar 1 stroom je door naar de opleiding kader klas 2 tot en met 4 of
naar de opleiding gemengd-theoretisch klas 2 tot en met 4.

Samyi
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Buitenlesactiviteiten
Je leert natuurlijk niet alleen in de klas
maar ook daar buiten.
Een greep uit de buitenlesactiviteiten:
musical, songfestival, Were Di Academy,
Vijflandenontmoeting, uitwisselingen,
excursies, sportdagen etc.

Gala
Were Di Academy
Bedrijvenmarkt

Vijflandenontmoeting
14
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Vmbo
Gemengd-theoretisch/Havo
(Voor leerlingen met advies Vmbo gemengd/theoretisch of
Vmbo theoretisch/Havo)
Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
Als je dat wilt ontdekken, gaan wij je helpen. In een goede sfeer, met een fijn
team en in een prettige omgeving gaan wij ervoor zorgen dat je met plezier
naar school gaat en jouw vaardigheden volledig kunt ontwikkelen. Fouten
maken mag... want van fouten leer je. Het belangrijkste is dat je je veilig voelt
en jezelf kunt zijn. Daarvoor gaan wij zorgen.
Dat doen we door...
je dingen zelf te laten ontdekken;
een goede begeleiding en sturing van docenten;
veel duidelijkheid te bieden.
Zo kun je je kennis vergroten van veel vakken, zoals diverse talen, wiskunde
en rekenen, mens en maatschappij, biologie, techniek, sport en creatieve
vakken. En je werkt vaak samen met andere leerlingen aan werkstukken,
projecten (soms vakoverstijgend) en je doet mee met allerlei activiteiten en
excursies. Je werkt vaak op je laptop.
Samen met jou leggen we een basis waardoor je straks goed voorbereid kunt
doorstromen naar het MBO of de havo. Als na het eerste leerjaar in de
dakpanklas GT/Havo blijkt dat je de overstap kunt maken naar havo, dan
stroom je natuurlijk meteen door naar havo-2.

leerlingen van gemengd-theoretisch/Havo aan het woord

Uitstapjes zijn leuk
Ik ben heel blij dat ik voor Were Di heb
gekozen. Ik voel me er echt thuis. De eerste
weken op school zijn heel spannend en anders
dan op de basisschool maar je went snel. Je zit
niet altijd in hetzelfde lokaal en je hebt niet de
hele tijd dezelfde docent. Dat maakt het afwisselend. Het huiswerk en het leren plannen is
best even lastig want dat is veel meer dan op
de basisschool maar je wordt hierin gelukkig
goed begeleid. De uitstapjes zijn echt leuk. Ik
ben naar Xanten in Duitsland geweest. We
gingen overblijfselen van het Romeinse Rijk
bekijken. Lijkt misschien saai maar dat was
het niet, hahaha. Ik hoop dat ik je enthousiast
heb gemaakt en dat ik je volgend jaar bij Were
Di zie!

Olaf

Veel vrienden gemaakt
Ik zit op gemengd-theoretisch/havo en ik vind
het erg leuk. Ik heb veel nieuwe vrienden
gemaakt en we zijn echt een hechte groep
geworden. Het leukste vind ik Sport &
Bewegen. Met mijn mentor kan ik overal over
praten; dat is erg fijn. Ik ga naar havo klas 2.

Isa
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Havo/Vwo
Havo/Vwo
(Voor leerlingen met advies Havo of Havo/Vwo)
Het loopt lekker op je basisschool. Je vindt het best wel leuk om iets nieuws
te leren. Je vindt het niet erg om naar school te gaan, wat huiswerk te hebben.
Je wilt niet alleen dingen uit je hoofd leren. Je wilt ook zelf iets uitzoeken,
zodat je weet hoe het zit. Dan ben je bij de Havo/Vwo aan het goede adres. Je
krijgt net zoals op andere middelbare scholen vakken als Nederlands, Engels,
Frans, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, noem maar op.
Daarnaast krijg je ook Science. Dat is iets bijzonders, een combinatie van de
praktijk van techniek en de theorie van natuurkunde en scheikunde. Je leert
daar niet alleen je hersens, maar ook je handen te gebruiken. Hoe dingen
werken, hoe dingen in elkaar zitten: je leert kijken op een exacte manier. En
wie weet vind je het leuk om mee te doen aan de Lego League, een wedstrijd
waarin je met medeleerlingen robots gaat bouwen.
Ook bijzonder is Anglia: je gaat hiermee tijdens de lessen Engels aan de slag.
Je kunt als je dat wilt aan het einde van het schooljaar examen doen en je
krijgt als je dat goed doet een diploma. Dat is handig, want Engels is
natuurlijk een heel belangrijke taal. Een wereldtaal! Je werkt zo aan een
toekomst waarin je ook internationale mogelijkheden hebt.
Bij levensbeschouwing leer je nog beter om te gaan met andere mensen. Er
wordt gewerkt aan mediawijsheid, zodat je weet wat de voordelen en de
gevaren van computers en apps zijn. Je krijgt ook toneellessen: zo probeer je
de gevoelens van anderen weer te geven. En debatteren: je leert te
verwoorden wat je vindt en met anderen daarover in gesprek te gaan. We
hebben een Engelse club waar je films kijkt, boeken leest en met elkaar
debatteert.
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Het Vwo atheneum
Het Vwo atheneum
(Voor leerlingen met advies Vwo)
Houd jij er van dingen uit te zoeken? Heb je een brede belangstelling, vind je
het een uitdaging om zelf op onderzoek uit te gaan om oplossingen te vinden
en leer je graag en gemakkelijk? Dan is het atheneum iets voor jou. Leerlingen
die er niet tegenop zien om zes jaar (want zo lang duurt het Vwo) op school te
zitten, zijn geknipt voor het atheneum, zeker als ze het leuk vinden om zich op
een breed gebied te ontwikkelen. Want er is natuurlijk meer dan alleen school
in het leven. Er is meer te doen: een hobby, een sport, lezen, muziek of toneel,
dans. Daar ga je niet mee stoppen omdat je naar een andere school gaat.
In de onderbouw van het atheneum krijg je een groot aantal vakken; voor klas
4 maak je keuzes die te maken hebben met je toekomstplannen en met het
talent dat je voor een vak hebt. Dan volg je niet meer 20 vakken, maar een
stuk of 10 , waarvan een aantal met elkaar te maken heeft. Aardrijkskunde,
geschiedenis en economie bijvoorbeeld, of natuurkunde, scheikunde en
biologie. De atheneumleerlingen kunnen natuurlijk ook meedoen aan Anglia.
Gedurende de atheneum-opleiding zul je merken dat er meer zelfstandigheid
van je verwacht wordt. Verder merk je dat het tempo hoog ligt. De leraren
gaan wat minder uitleggen (want je moet het ook zelf ontdekken) of laten de
leerlingen iets uitleggen (want daar leer je nog het meeste van). Bij veel
vakken wordt gevraagd om een bepaalde mening of opvatting met
argumenten te onderbouwen. Daar moet je soms echt even over nadenken …
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leerlingen van gymnasium aan het woord

Het Vwo gymnasium
Het Vwo gymnasium
Denk je dat het allemaal langzaam gaat, dat leren op school, en dat het wel
wat sneller kan en spannender? Dan is het gymnasium misschien iets voor
jou. Je bent een gemotiveerde leerling die durft af te wijken van de gebaande
paden en die het leuk vindt om iets bijzonders te doen.
Want het gymnasium op Were Di is heel bijzonder; wat wij bieden, zie je
eigenlijk nergens. Gedurende de eerste drie leerjaren gaan we bij alle vakken
een beetje sneller door de stof dan op het atheneum, de andere vorm van
vwo. We houden daardoor lesuren over, die we aan extra vakken kunnen
besteden.
Zo krijg je in de eerste klas van het gymnasium het hele jaar lessen in drama,
en in de tweede helft van het jaar krijg je ook Spaans. Daarnaast leer je Latijn
en Grieks. Natuurlijk leer je ook als leerling van het gymnasium niet alleen op
school. We trekken er tijdens excursies regelmatig op uit om de ‘wereld te
verkennen’. Ook halen we experts naar school om interessante gastlessen te
komen geven.
Heel opvallend is ook ‘Expansio’, wat Latijn is voor ‘uitbreiding, ontwikkeling’.
Je komt dan een dagdeel bij elkaar om aan een bepaald onderwerp te werken.
In het begin zijn die lessen voorbereid door docenten, maar in de loop van
het jaar krijg je steeds meer de gelegenheid zelf te sturen wat je wilt
onderzoeken, weten of doen. Het gaat erom dat je vakoverstijgend werkt en
de samenhang tussen vakken zichtbaar wordt: alles heeft met alles te
maken. Tijdens die lessen werk je dus aan een bepaald onderwerp, niet aan
één schoolvak. Je zoekt dingen uit, je onderzoekt problemen en je presenteert
je oplossingen.

Keuze voor Expansio
was goed
Ik koos voor Were Di omdat ik hoorde van het
nieuwe gymnasium. Ik was meteen geïnteresseerd in Spaans, drama en vooral Expansio.
Nu ik wat verder in het jaar zit en al heel wat
heb meegemaakt besef ik dat ik de goede
keuze heb gemaakt.

Jasper

Persoonlijke aandacht
Were Di is een superleuke school omdat je veel
persoonlijke aandacht krijgt. De school past
goed bij mij. Ik voel me er prettig. Soms moet
je hard werken maar dat is het waard!

Tanasha

Veel huiswerk
Ik vond het spannend om naar de middelbare
school te gaan maar dat was het helemaal niet.
Ik doe gymnasium en ik heb het goed naar m’n
zin. Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt en ik
leer nieuwe vakken en talen. Helaas krijgen we
veel huiswerk want we hebben veel vakken. Dat
is minder leuk. Veel plezier op je nieuwe school!

Guusje
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leerlingen van Were Di Drie aan het woord

Were Di Drie
Je hebt hier de vrijheid
om zelf op onderzoek
uit te gaan
Bij Were Di Drie moet je veel zelf doen en je
hebt de vrijheid om zelf dingen te onderzoeken. Dat is echt leuk. De manier van leren
is fijn omdat je veel samenwerkt.

Noushka

Je moet hier
zelfstandiger zijn
Ik vind het leuk bij Were Di Drie omdat je hier
heel anders leert. We werken met projecten
en we doen hier veel activiteiten. Je moet hier
veel zelfstandiger zijn en meer initiatief
nemen dan op de basisschool. Hier moet je
project in zes weken af zijn. Ik heb veel meer
zin in school dan vroeger vanwege de andere
manier van werken.

Ilja

We werken vaak
op de laptop
Ik vind de nieuwe manier van leren echt fijn.
We werken vaak op de laptop, we werken met
prestaties en we zoeken veel zelf uit.

Fee

Were Di Drie (Vmbo basis, kader, gemengd of theoretisch)
(Voor leerlingen met advies Vmbo basis, Vmbo kader, Vmbo gemengd of
Vmbo theoretisch)
Wil jij vooral zelf ontdekken en werk je graag samen aan projecten? Dan past
Were Di Drie bij jou. Bij deze vierjarige opleiding geven we onderwijs volgens
de principes van ‘natuurlijk leren’. Dat betekent dat je leert door veel samen te
werken aan uitdagende opdrachten en projecten. Je krijgt hierbij veel ruimte
voor eigen invulling. Je doet kennis op door zelf onderzoek te doen, door
workshops bij te wonen en door actief ‘de buitenwereld’ op te zoeken. Je leert
van experts binnen- en buiten de school, je gaat op excursie en je neemt
interviews af.
Je krijgt bij Were Di Drie de ruimte om je eigen keuzes te leren maken: wat wil
ik leren en op welke manier? Met wie wil ik samenwerken? Behalve dat je
leert je keuzes uit te leggen, raak je door deze manier van werken
gemotiveerd. Het is leuk!
Op deze manier ontwikkel je je volgens de drie pijlers van Were Di Drie:
Hoofd (kennis): Je leert door de projecten de kennis die hoort bij
het VMBO op basis-, kader- of GT-niveau. Daarmee haal je je
diploma. Naast deze basiskennis krijg je volop de ruimte om te
werken aan kennis die past bij jouw eigen interesses en
talenten.
Handen (vaardigheden): naast de traditionele VMBOvaardigheden leer je tal van vaardigheden die er met het oog op
de toekomst toe doen: presenteren, communiceren,
samenwerken, plannen, reflecteren, keuzes maken, informatie
verwerven en verwerken….
Hart (persoonlijke kwaliteiten): je gaat ontdekken welke
persoonlijke eigenschappen jij al hebt om uit te blinken, en welke
je nog moet ontwikkelen. Bijvoorbeeld concentratie, initiatief
nemen, zelfstandigheid, respect, motivatie, creativiteit, doorzettingsvermogen.
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Belangrijke data
2018-2019
22-10-18
23-10-18

Havo/Vwo

Informatieavond ouders groep 8-leerlingen

Vmbo (incl. Were Di Drie)
	
groep 8-leerlingen

Informatieavond ouders

14-11-18

1e Oriëntatiemiddag groep 8-leerlingen

21-11-18

2e Oriëntatiemiddag groep 8-leerlingen

26-01-19

Open Dag (09.00-13.00 uur)

04 én 05-02-19

 6.00-18.00 uur en 19.00-21.00 uur
1
leerlingen

Inschrijving zorg

		 Inschrijving nieuwe leerlingen regulier
11 én 12-03-19
19.00-21.00 uur
13-03-19
15.30-17.00 uur
20-03-19

Uitslag toelating zorgleerlingen naar ouders en basisschool

17-04-19

Uitslag toelating naar ouders en basisschool

21 én 22-05-19

19-06-19

26

Bij herzien advies kunnen ouders verzoeken om een andere
	
plaatsing
Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers

weredi.nl
Scholengemeenschap Were Di
Merendreef 1 Valkenswaard
Postbus 256
5550 AG Valkenswaard
T 040 - 207 47 00
E info@sgweredi.nl

scholengemeenschap voor vmbo / havo / atheneum / gymnasium

